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ما را در تلگرام دنبال کنید
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۷۶ پروانه کاربرد نشان استاندارد در کرمان صادر شد

سرمازدگی و سراب نوبرانه های بهاری

ایرنـا - مدیرکل اسـتاندارد اسـتان 
کرمـان گفـت: ایـن اداره کل در 
نـه  سـال رونـق تولیـد، ۷۶ پروا
کاربـرد نشـان اسـتاندارد اجباری و 
تشـویقی را برای واحدهای تولیدی 
و خدماتـی این اسـتان صـادر کرد.
اسـماعیل عاقلـی روز پنجشـنبه 
در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا 
افـزود: تعـداد ۶۸ پروانـه کاربـرد 
نشـان اسـتاندارد اجبـاری سـال 
۱۳۹۸ در صنایع غذایی، شیمیایی، 
ساختمانی، بسـته بندی و سلولزی، 
بـرق و الکترونیـک، فلـزات گرانبها 
و خدمـات صـادر شـده اسـت.وی 
اظهـار داشـت: همچنیـن هشـت 
پروانـه کاربرد اسـتاندارد تشـویقی 

را نیـز در حوزه هـای لوله هـای 
 ،pet گازرسـانی، فـرش، بطـری
اتصـاالت  آبیـاری،  تجهییـزات 
مکانیکـی و لوله هـای مسـی بـدون 
درز در اسـتان کرمان صادر کردیم.
مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان کرمان 
بـا اشـاره بـه اهمیـت رعایـت اصل 
کیفیـت در رونـق تولیـد واحدهای 
تولیـدی تاکیـد کـرد: در مجمموع 
تعداد ۷۶ مورد پروانه کاربرد نشـان 
اسـتاندارد اجبـاری و تشـویقی از 

ایـن اداره کل صادر شـده اسـت.
بـه  علـت  وی گفـت: همچنیـن 
نایـی در رفـع نقـص و عـدم  ناتوا
مطابقـت بـا اسـتانداردهای ملـی 
مربوطـه، تعـداد ۹۸ پروانـه کاربرد 

نشان اسـتاندارد اجباری و تشویقی 
تعلیـق و ۱۱۵ پروانـه اهـم ابطـال 

. شـد
استاندارد کرمان بیش 

از ۲۵ هزار نفر - ساعت 
آموزش ارائه کرد

کل  اداره  کـرد:  اضافـه  عاقلـی 
اسـتاندارد اسـتان کرمان طی سال 
۱۳۹۸ در مجمـوع ۲۵ هـزار و ۹۳۷ 
نفر - سـاعت آمـوزش درون و برون 

سـازمانی ارائـه کـرد.
وی افـزود: در مجمـوع ۲۱ هـزار و 
۷۸۳ نفر - سـاعت از ایـن آموزش ها 
در بخـش بـرون سـازمانی شـامل 
هشـت هـزار و ۶۱۳ نفـر - سـاعت 
آمـوزش مدیـران کنتـرل کیفیـت، 

یکهـزار و ۹۸ نفـر - سـاعت آموزش 
کارشناسـان اسـتاندارد بوده اسـت.

مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان کرمان 
ادامـه داد: چهـار هـزار و ۱۵۴ نفـر - 
سـاعت آمـوزش درون سـازمانی از 
جملـه آمـوزش کارکنـان ۲ هـزار و 
۹۵۸ نفـر - سـاعت و یکهـزار و ۱۹۶ 
نفر سـاعت آمـوزش مدیـران در بازه 
زمانـی یـک سـاله طـی سـال رونق 
تولیـد توسـط ایـن اداره کل ارائـه 
شـد.همچنین طـی هفته جـاری با 
حکـم مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان 
کرمـان طـی هفتـه جـاری مریـم 
حسـینی ناو به سـمت ریاسـت اداره 
اسـتاندارد شهرسـتان سـیرجان 

معرفـی شـد.

ایرنـا - بـا بهـاری شـدن طبیعـت و 
گرمـای هـوا، آدمـی کام خـود را بـه 
نوبرانه هـای بهـاری وعـده می دهـد 
امـا در ایـن میـان گاهـی آب و هوای 
غیرقابـل اعتمـاد بهـار ایـن خـوش 
خیالـی را بـه سـرابی بـدل می کنـد.
بـا آمـدن صـدای پـای فروردیـن 
و انـدک انـدک گـرم شـدن هـوا 
کـه وسـایل گرمایشـی خامـوش 
راهـی  زمسـتانی  لباس هـای  و 
چمدان هـا می شـوند، شـکوفه های 
درختـان مناظـری چشـم نـواز خلق 
تحفه هـای  وعـده    و  می کننـد 
هیـچ  می دهنـد،  را  اردیبهشـتی 
بعیـد نیسـت کـه بهـار خلـق و خوی 
متناقـض خـود را بـه نمایش گـذارد 
و با بـارش و کاهـش دمـای ناگهانی، 
همه مـردم از جملـه کشـاورزانی که 
منتظر دیدن دسـترنج خود هسـتند 
را غافگیـر و آنچـه کـه طـی ماه هـا 

رشـته بودنـد پنبـه کنـد.
راهکارهای جلوگیری

 از سرمازدگی شکوفه های 
بهاری در باغات

رئیـس اداره هواشناسـی شهرسـتان 
شـهربابک گفـت: نـوع سـطح خـاک 
در محافظـت دمـای هـوا تاثیـر دارد 
و اختـاف دمـای حـدود ۷/۱ درجـه 

سـانتی گـراد ایجـاد می کنـد.
محمـد کوشـا  روز پنجشـنبه در 

گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنا افـزود: 
بـرای محافظـت در برابـر سـرما و 
یخبندان هـای ناشـی از تشعشـع، 
خـاک بایـد مرطـوب و عـاری از 
علف هـای هـرز و شـخم نخـورده 
باشـد، زیـرا زمیـن شـخم خـورده 
دارای هـوای بیشـتر بـوده و گرمـای 
ویـژه کمتـری دارد از ایـن رو خـاک 
سـرد  سـریع تر  خـورده  شـخم 
می شـود، امـا خاک هـای مرطـوب 
دیرگـرم شـده و دیرتر دمـای خود را 

از دسـت می دهنـد.
وی بـا بیـان اینکـه علف های سـطح 

خـاک نیـز نوعـی هدایـت کننـده 
گرمـا از خـاک بـه هـوا می باشـند، 
بیـان داشـت: تدابیـر زارعـی ذکـر 
شـده یـخ زدگـی را در الیـه ۱۵ 
سـانتی متـر سـطح خـاک بـه تاخیر 
می انـدازد و بویـژه بـرای جلوگیـری 
از سـرما زدگـی گیاهانـی همچـون 
تـوت فرنگـی و انگـور موثـر واقـع 

. د د می گـر
یـا  بخـاری  گذاشـتن  کار  کوشـا 
قسـمت های  در  باغـی  پارهـای 
مختلـف بـاغ و سـوزاندن مـوادی 
همچـون چـوب نفـت یـا گازوییـل 

را موجـب گـرم شـدن فضـای بـاغ 
دانسـت و اظهـار داشـت: ایـن روش 
در مناطـق سردسـیری ممکن اسـت 
تاثیـر زیـادی نداشـته باشـد، امـا در 
مناطـق نیمـه گرمسـیری مثـا در 
باغـات مرکبات، انـار، انجیـر و زیتون 

می توانـد موثـر واقـع شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکه در شـب هایی 
کـه احتمـال بـروز سـرما وجـود 
دارد، سـوزاندن کاه وکلـش و مـواد 
دیگـر موجـب ایجـاد دود در هـوای 
بـاز می گـردد، تصریـح کـرد: ذرات 
معلـق در هوا هر چقدر بیشـتر باشـد 
انعـکاس حـرارت بـه سـقف آسـمان 
تقلیـل می یابد، زیرا تشعشـع حرارت 
که بـا طـول موج هـای بلند بـه طرف 
آسـمان منعکـس می شـود توسـط 
ذرات هـوا جذب شـده و دمـای باغ را 

حفـظ می کننـد.
رئیـس اداره هواشناسـی شـهربابک 
یادآور شـد: کشـت درختان باد شکن 
همچـون چنار زبـان گنجشـک و افرا  
در جهـت شـمالی کـه بادهای سـرد 
مـی وزد موجـب محافظـت درختـان 

میـوه از سـرما می شـود.
شـهربابک در ۲۴۰ کیلومتری کرمان 
یکی از قطـب های کشـاورزی و باغی 

این استان بشـمار می رود.
اسـتان کرمـان ۲۰درصـد باغـات 
کشـور را در خـود جـای داده اسـت .
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هیچ گروه مسلح ضد اقدام امنیت داخلی در استان وجود ندارد

شروع به کار اصناف 
مشروط به ثبت نام

ایسـنا/کرمان دادسـتان عمومـی 
نقـاب مرکـز اسـتان کرمـان  و ا
بـا اشـاره بـه حـذف ۱۷۰ گـروه از 
اشرار مسـلح در دهه های ۶۰ و ۷۰ 
به عنـوان مهمترین اقدام سـربازان 
اسـتان  در  زمـان  مـام  ا گمنـام 
کرمـان تصریح کـرد: اقدامات اداره 
اطاعـات از دو جهـت »برقـراری 
امنیـت در کـف جامعـه« و »تامین 
امنیـت و دغدغه شـهروندان« قابل 

تقدیـر اسـت.
جـع  در  سـاالری«  »دادخـدا 
خبرنـگاران بـا تبریـک عیـد نیمـه 
شـعبان و روز سـربازان گمنام امام 
زمـان )عـج(، بـا تجلیـل از خدمات 
و مجاهدتهـای موثر ایـن مجاهدان 
گمنـام گفـت: در اسـتان کرمان در 

حال حاضـر هیـچ گروه مسـلح ضد 
اقـدام امنیـت داخلـی نداریـم.

وی بـا اشـاره بـه حـذف ۱۷۰ گروه 
از اشـرار مسـلح در دهه هـای ۶۰ 

و ۷۰ بـه عنـوان مهمتریـن اقـدام 
زمـان  مـام  ا گمنـام  زان  سـربا
در اسـتان کرمـان تصریـح کـرد: 
ز  ره کل اطاعـات ا دا مـات ا قدا ا

منیـت در  ری ا دو جهـت »برقـرا
کـف جامعـه« و »تامیـن امنیـت و 
دغدغـه شـهروندان« قابـل تقدیـر 

سـت. ا
دادسـتان عمومـی و انقـاب مرکز 
اسـتان کرمـان، بخـش عمـده ای 
منیـت در کشـور،  ا احسـاس  ز  ا
مرهـون اقدامـات وزرات اطاعـات 
و سـربازان گمنـام امـام زمان)عج( 
اسـت خاطر نشـان کـرد: »امنیت« 
و »احسـاس امنیـت« مقولـه هایی 
هسـتند که بسـترهای الزم را برای 
پیشـرفت هـر جامعـه فراهـم مـی 
کننـد و در ایـران اسـامی، بخـش 
عمـده ای از ایـن امنیـت مرهـون 
زان  مجاهدتهـای خامـوش سـربا

گمنـام امـام زمـان )عـج( اسـت.

سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا اعـام 
تمایـل  درصـورت  اصنـاف  کـرد: 
می تواننـد بـا ثبـت نـام و اخـذ تعهـد 
برای اجرای دسـتورالعمل بهداشـتی 
مقابلـه با کرونـا شـروع بـه کار کنند.

معـاون بهداشـت وزارت بهداشـت 
اعـام کـرد کـه گام دوم مبـارزه بـا 
بیمـاری کوویـد ۱۹ و فاصلـه گذاری 
اجتماعـی در حـوزه سـامت محیـط 
و کار ابـاغ شـد.به گـزارش روابـط 
عمومـی وزارت بهداشـت، علیرضـا 
یـن مطلـب  رئیسـی ضمـن اعـام ا
افـزود: بـر ایـن اسـاس مقـرر شـد 
کلیـه واحدهـای صنفـی و صنعتی از 
صبح جمعـه ۲۲ فروردین در سـامانه 
ثبـت نـام اصنـاف و صنایع به نشـانی 

salamat.gov.ir ثبـت نـام نماینـد.
معـاون بهداشـت وزارت بهداشـت 
گفـت: ثبـت نـام از واحدهـای صنفی 
و صنعتـی بـه مدت یـک هفتـه ادامه 

خواهـد داشـت.
وی افزود: راهنماها و الزامات سامت 
محیـط و کار شـاغلین و مشـتریان با 
توجه بـه نـوع فعالیت پـس از تکمیل 
لکترونیـک در  ثبـت نـام بصـورت ا

اختیـار افـراد قـرار خواهـد گرفت.
بـرای  همچنیـن  گفـت:  رئیسـی 
اسـتفاده از تمامی راهنماها و الزامات 
مـی تـوان بـه سـایت مرکـز سـامت 
http:// :محیـط و کار بـه نشـانی
markazsalamat.behdasht.gov.

ir مراجعـه کـرد.
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عامل انتشار اخبار کذب 
دربارۀ کرونا دستگیر شد

کرمان  استان  نتظامی  ا فرمانده 
عامل  دستگیری  و  شناسایی  ز  ا
انتشار فایل های صوتی و متن هایی 
کذب درباره ی بیماری کرونا در 
عملیات پلیس امنیت عمومی خبر 
به گزارش باشگاه خبرنگاران  داد.
لرضا  عبدا ر  سردا کرمان،  جوان 
به تشدید رصد  اشاره  با  ناظری 
فضای مجازی توسط کارشناسان 
پلیس فتا و پلیس امنیت عمومی 
در روز های مقابله با کرونا، گفت: 
فایل های صوتی  نتشار  ا »در پی 
خصوص  در  متن هایی  و  متعدد 
ویروس کرونا در بستر شبکه های 
م،  ینستاگرا ا خصوص  به  مجازی 
نتشاردهنده ی  ا عامل  نفر  یک 

کذب  و  ساختگی  فایل های  این 
شناسایی و دستگیر شد و به جرم 
خود مبنی بر تشویش اذهان عمومی 
و ایجاد رعب و وحشت به انگیزه ی 
جلب توجه و افزایش دنبال کننده 
م اعتراف کرد«.وی  ینستاگرا در ا
با اشاره به مجازات های حبس و 
شاق برای انتشاردهندگان مطالب 
اذهان  تشویش  قصد  به  کذب 
عمومی در فضای مجازی از عموم 
موثق  اخبار  خواست  شهروندان 
ز سایت های  در تمام زمینه ها را ا
رسمی دنبال کنند و هرگز خواسته 
و  دروغین  مطالب  ناخواسته،  یا 
مورددار را در فضای مجازی نشر 

و بازنشر ندهند.
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کرونا دولت را 
غافلگیر می کند؟

عوارض صادرات پیاز جنوب استان حذف می شود
4۲7 مبتال 

و 47 قربانی کرونا 
در استان کرمان

اصناف می توانند با ثبت نام 
و دادن تعهد برای اجرای 

دستورالعمل بهداشتی مقابله 
با کرونا شروع به کار کنند

پرداخت تسهیالت 
۵۰ میلیون تومانی 

برای بازسازی 
منازل مسکونی 

سیل زده
 به گفته مدیرکل بنیاد مســکن انقاب اســامی 
اســتان کرمان ، به ازای هر واحد مسکونی شهری 
۵۰ میلیون تومان تسهیات با کارمزد ۵ درصد به 
صورت ضمانــت زنجیــره ای و ۲۵ میلیون تومان 
باعوض پرداخت می شــود و این  تســهیات در 
روســتاها ۴۰ میلیون تومان است. ســلطان نژاد 
گفت: در شهرستان های جنوبی و شرقی ۲ هزار و 

۳۰۰واحد مسکونی خسارت دیده است.

با آغاز طرح »فاصله گذاری اجتماعی هوشمند« از امروز در کشور نگرانی
 از گسترش مجدد بیماری وجود دارد

آموزش مجازی با طعم کرونا

 افزایش تعداد مبتالیان 
در جنوب استان

یک میلیون و ۸۳۵ هزار 
تومان؛ دستمزد کارگران 

در سال ۹۹

به گفته مدیر کل آموزش و پرورش استان باید در زمان تعطیل بودن 
مدارس تعامل معلم، خانواده و دانش آموز حفظ شود

 با اعام ۳ مورد مثبت جدید، آمار مبتایان به کووید ۱۹ 
در سطح جنوب کرمان به ۲۴ نفر افزایش یافته است، از 
۳ مورد مثبت جدید، ۲ مورد مربوط به جیرفت بوده که 
در بیمارستان امام خمینی )ره( جیرفت بستری هستند 
و ۱ مورد نیز مربوط به کهنوج است که در بیمارستان ۱۲ 

فروردین این شهرستان بستری است.

 در چهارمین جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین 
دستمزد کارگران، میزان دستمزد کارگران یک میلیون و 

۸۳۵ هزارتومان تصویب شد و بن ماهیانه هر کارگر ۴۰۰ هزار 
تومان، مبلغ مزد روزانه ۶۱۱ هزار و ۸۰۹ ریال، پایه سنوات 
۱۷۵ هزار تومان، افزایش سایر سطوح مزدی ۱۵درصد به 

سرمازدگی و سراب نوبرانه های بهاریاضافه ماهیانه ۹۱ هزار تومان  در نظر گرفته شده است.

بر اســاس اعام 
دانشــگاه علوم 

پزشــکی کرمان در ۲۴ ساعت گذشته 
تست ۱۵ نفر مثبت شــده و تعداد کل 
مبتایان بــه کرونا در اســتان کرمان 
بــه ۴۲۷ نفر رســید.طبق این گزارش 
از ۱۵ بیمار جدید مبتــا به کرونا، ۱۲ 
نفر زن و ۳ نفر مرد هســتند.میانگین 
سنی مبتایان تازه شناسایی شده ۶۸ 
سال است و همچنین با فوت یک مبتا 
به کرونا تعدا قربانیــان این بیماری در 

استان به ۴۷ مورد رسید.

صفحه۲ را 
بخوانید

شروع به کار 
اصناف مشروط 

به ثبت نام   

ن  و معــا
بهداشــت 

وزارت بهداشــت اعــام کــرد کــه 
ــد  ــاری کووی ــا بیم ــارزه ب گام دوم مب
۱۹ و فاصلــه گــذاری اجتماعــی در 
ــاغ  ــط و کار اب ــامت محی ــوزه س ح
شــد.به گــزارش روابــط عمومــی 
وزارت بهداشــت، علیرضــا رئیســی 
ــزود:  ــب اف ــن مطل ــام ای ــن اع ضم
ــه  ــد کلی ــرر ش ــاس مق ــن اس ــر ای ب
واحدهــای صنفــی و صنعتــی از 
صبــح ۲۲ فروردیــن در ســامانه 
ثبــت نــام اصنــاف و صنایــع بــه 
 salamat.gov.ir نشــانی 
ــت  ــاون بهداش ــام نمایند.مع ــت ن ثب
وزارت بهداشــت گفــت: ثبــت نــام 
ــه  ــی ب ــی و صنعت ــای صنف از واحده

مــدت یــک هفتــه ادامــه دارد.

صفحه 1  
را بخوانید

1 ۳ ۲ ۳

۲

4

۳
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کرونا ۶۷ میلیارد تومان به هتلداران 
استان کرمان خسارت زد

ایسنا/ رییس جامعه هتلداران استان کرمان با اشاره به اینکه در 
اسفندماه، ۹۰ درصد واحدهای اقامتی استان کرمان بسته بود و در 
فروردین و در طرح فاصله گذاری اجتماعی حدود ۹۹ درصد تعطیل و 
تنها یکی، دو واحد کشیک فعال بودند، در ادامه درباره وضعیت نیروی 
انسانی واحدهای اقامتی بیان کرد: بحث تعدیل نیرو فعا در برنامه 
همکاران نیست و معرفی به سامانه  بیمه بیکاری انجام شده تا ارتباط 
کارگر و کارفرما قطع نشود و برخی کارفرمایان خودشان حقوق نیروها 
را پرداخته اند. »جاوید سبحانی« در گفت وگو با ایسنا درباره خسارت 
وارد شده به مجموعه های اقامتی استان کرمان در پی شیوع کرونا اظهار 
کرد: در اسفند ۹۸ و فروردین ماه جاری و با شیوع کرونا، به واحدهای 
تحت پوشش جامعه هتلداران استان از جمله هتل ها، اقامتگاه های 
سنتی، مهمانپذیرها و... ۶۷ میلیارد تومان خسارت وارد شده است.وی 
افزود: درصد اشغال مجموعه های اقامتی استان در اسفندماه به زیر ۵ 
درصد رسیده و در فروردین صفر شده است. سبحانی با اشاره به اینکه 
در اسفندماه، ۹۰ درصد واحدهای اقامتی استان کرمان بسته بود و در 
فروردین و در طرح فاصله گذاری اجتماعی حدود ۹۹ درصد تعطیل و 
تنها یکی، دو واحد کشیک فعال بودند، در ادامه درباره وضعیت نیروی 
انسانی واحدهای اقامتی بیان کرد: بحث تعدیل نیرو فعا در برنامه 
همکاران نیست و معرفی به سامانه  بیمه بیکاری انجام شده تا ارتباط 
کارگر و کارفرما قطع نشود و برخی کارفرمایان خودشان حقوق نیروها 
را پرداخته اند. رییس جامعه هتلداران استان کرمان در بخش دیگری از 
سخنانش گفت: اکنون گردشگری دچار بحران شده و دولت در مواقع 
بحران کمک باعوض می کند. سبحانی افزود: پرداخت تسهیات 
۱۲ درصدی و امهال اقساط دردی از فعاالن گردشگری دوا نمی کند و 
انتظار این است که دولت در مرحله اول برای واحدهایی که دارند نابود 
می شوند، نقدینگی تامین کند تا بتوانند خود را سرپا نگه دارند، به ویژه 
واحدهای ضعیف. وی با بیان اینکه در مرحله دوم باید کمک باعوض 
بشود، زیرا کسی که فعالیت نداشته چگونه می تواند قسط تسهیات 
بپردازد بیان کرد: ما مصوبه ای برای تعطیلی هتل ها نداشتیم اما به 
دلیل نبود مسافر و حفظ سامتی هموطنان و کارکنان مجموعه، 
هتل ها تعطیل کردند و انتظار است مسووالن و دولت همکاری کرده و 
مشکات را دریابند.سبحانی بیان کرد: همچنین پیشنهاد ما این است 
برای جبران بخشی از خسارت وارد شده به واحدهای اقامتی استان 
در پی شیوع کرونا، حق بیمه سهم کارفرما از ۲۳ درصد به ۱۰ درصد 

تخفیف داده شود.

پـس از شـیوع کرونـا دراسـتان و 
تعطیلی مدارس  شیوه ی جدیدی گزارش

از آمـوزش در اسـتان کرمـان هم 
زمان بـا دیگر نقاط کشـور شـروع شـد، آموزش 
مجـازی، نیمـه اسـفند مـاه بـود کـه معـاون 
آموزش متوسـطه آموزش و پرورش استان خبر 
از شـروع کاس هـای آمـوزش مجـازی دانـش 
آمـوزان در اسـتان داد.سـیدمحمد حبیب اللهی 
گفـت: بـا توجـه بـه شـیوع ویـروس کرونـا 
درسراسرکشـور و تعطیلی مـدارس کاس های، 
آموزش الکترونیکی دوره آموزش متوسـطه اول 
و دوم در اسـتان شـروع به کار می کند و قرار شد 
زمان بنـدی کاس هـای آمـوزش مجـازی دوره 
متوسـطه اول و دوم اسـتان، از طریـق پورتـال 
رسـمی اداره اطاع رسـانی و روابط عمومـی 
Www. آمـوزش و پـرورش اسـتان بـه نشـانی؛

kerman.medu.ir روزانه اعام  شـود. اما در این 
میـان یـک موضـوع دیگـری مـورد توجـه قرار 
گرفـت، و آن دانـش آموزان کـم برخـوردار بود، 
آنهایی کـه شـاید بـه اینترنـت و سیسـتم های 
الکترونیک دسترسی نداشـته، چه باید بکنند؟، 
دبیـر سـتاد آمـوزش مجـازی اسـتان کرمـان 
دربـاره این مشـکل گفـت: آمـوزش مجـازی بر 
خـاف آمـوزش هـای حضـوری تابـع  الزاماتی 
اسـت که برخی از این شـرایط در دست آموزش 
و پـرورش نیست.حسـین براهویی افـزود: اینکه 
دانـش آمـوز ابزار مـورد نیـاز تدریـس در فضای 
مجازی را دارد و یا اینکه شـبکه های اینترنت در 
مناطق مختلف وجـود دارد یا نه، خـود می تواند 
آمـوزش در فضای مجـازی را در برخی مناطق با 
مشـکل مواجـه کنـد. در مـورد ایـن جمعیـت 
دانـش آمـوزی کـه اتفاقـا جمعیتـی کمـی هم 
نبـود، تصمیمـات خاصی گرفته شـد، قرار شـد  
معلمان مناطـق کمتر برخـوردار بـا تهیه درس 
نامه ها و ارسـال آن به دانش آمـوزان کار هدایت 
و آمـوزش آنهـا را همچنـان بـر عهـده  بگیرند و 
بسـته های آموزشـی به طریقـی به منـازل این 
دانـش آمـوزان فرسـتاده شـود و در ایـن راسـتا 
بیـش از۶۵۲ هـزار دانـش آمـوز بسـته هـای 
فرهنگی و آموزشـی را در خانه هایشـان تحویل 

گرفتند.

اعزام راهبران آموزشی
 هم چنین اسـکندری نسـب، مدیـرکل آموزش 
و پـرورش اسـتان کرمـان در راسـتایی پیگیری 
آمـوزش دانـش آمـوزان روسـتایی وعشـایری 
کـه بـه تلویزیـون و اینترنـت  ندارنـد، از اعـزام 
راهبـران آموزشـی و تربیتی و معلمـان داوطلب 
برای حضـور در منـازل دانـش آموزان خبـر داد 
و گفـت: »نـکات بهداشـتی در هنـگام حضـور 
در خانـه هـای دانـش آمـوزان توسـط معلمـان 
اعزامـی رعایـت مـی شـود.«وی تاکیـد کـرد: 
»از ظرفیـت افـراد باسـواد خانـواده بـه منظـور 
تدریـس خانگـی بـه دیگـر فرزنـدان اسـتفاده 
می شـود و دانـش آموزانی که بـه هیچ کـدام از 
فرصـت های آمـوزش ماننـد شـبکه تلویزیونی، 
اینترنت، دسـتگاه هـای نمایش خانگـی و غیره 
دسترسـی ندارند، جـدول بودجه بنـدی دروس 
با توضیحـات تهیـه و در اختیار آنها قـرار خواهد 
گرفـت.«وی گفـت: »بر اسـاس جـدول بودجه 
بنـدی در بـازه زمانـی تعییـن شـده درسـنامه 
خودآموز یـا نیمه خـود آموز به صـورت مکتوب 
در اختیـار دانـش آمـوزان قـرار مـی گیـرد. وی 
تاکید دارد بایـد در این روزها تعامـات خانواده، 

دانـش آمـوزان و معلمـان حفظ شـود.« 
مدیران پیگیر جمع آوری تکالیف در 

مناطق کم برخوردار
دبیر سـتاد آمـوزش مجـازی اداره کل آموزش و 

پرورش اسـتان با بیـان اینکه  با کمـک مدیران و 
معلمان مناطـق کمتر برخـوردار تکالیـف ارائه و 
جمـع آوری می شـود، گفت: »معلمـان از طریق 
تمـاس بـا اولیـا و دانـش آمـوزان، آمـوزش های 
مورد نیاز دانـش آمـوزان را ارائـه و از آنها دروس 
ارائـه شـده را سـئوال مـی کننـد.« براهویـی بـا 
تاکیـد بر اینکـه نگذاشـته ایـم دانش آمـوزی به 

دلیـل نبـود امکانـات از آموزش بـاز بمانـد بیان 
کرد: »البتـه از ارائـه خدمات آموزشـی در برخی 
مناطـق کمتربرخـوردار راضـی نیسـتیم امـا هر 
چـه  جلوتـر مـی رویـم بـا ابداعـات و ابتکاراتـی 
روبرو می شـویم کـه کار را سـهل تر مـی کند.«
در این میان بسـیاری از  مدارس عـاوه بر برنامه 
آموزشی اعام شـده از طریق صدا سیما و سایت 
هـای آموزشـی دسـت بـه ابتکاراتـی زده و هـم 
زمان بـه بچه هـا درس و حتـی از آن هـا امتحان 
هم مـی گیرنـد. امـا اکنـون این سـوال ذهـن را 
درگیر  می کنـد که آیا این شـکل آمـوزش هیچ 

برآیند مثبتـی دارد؟

کاربخـش یکی از دبیران مقطع متوسـطه اسـت 
که این روزهـا درگیر ایـن آموزش هـای مجازی 
شـده اسـت به کاغذ وطن گفت: ایـن مدل درس 
خوانـدن بـه مراتب سـخت تـر اسـت هـم برای 
دانـش آمـوزان و هم بـرای معلمـان، مـا مطالب 
را مـی گذاریم امـا نمـی دانیم بچـه هـا  آن ها را 
مطالعـه می کننـد یـا خیر. ایـن بـه خصوصیت 

فـردی دانـش آمـوزان و هـم چنیـن پیگیـری 
والدیـن بسـتگی دارد، مـا هـم در کادر آمـوزش 
دقیقـا نمی دانیـم تا چـه زمانی مـدارس تعطیل 
خواهند بـود به همین دلیـل  برنامه هـا هم نمی 

توانـد خیلـی دقیق باشـد.
سـپهر دانـش آمـوزی اسـت کـه درس هـای 
خود را بـه صـورت مجـازی پیگیری مـی کند او 
معتقداسـت ویدیوهایی که معلمان مـی گذارند 
به اندازه کافی خوب اسـت و حتـی بهتر از کاس 
درس،  او  گفت: درس هایی مثل ریاضی را خیلی 
بهتر یاد گرفتـم و هر چیزی را که یـاد نمی گیرم 
می توانم دوبـاره ویدیو را ببینم. اگـر بعد از اینکه  
دوباره مدرسـه ها بـاز شـدند بعضـی درس ها را 

ایـن طور یـاد بدهنـد، خیلی خوب اسـت.
مریم مـادر یـک دانش آموزش دبسـتانی اسـت 
اوبـه کاغـذ وطـن گفـت: مـا دقیقـا نمـی دانیم 
چقـدر باید به بچه ها سـخت بگیریـم دقیقا به ما 
نمی گوینـد قرار اسـت بعد از باز شـدن مدرسـه 
هـا، دوباره ایـن درس هـا را بـه بچه هـا بدهند یا 
فقـط امتحـان مـی گیرنـد. حتی شـایعه شـده 
اسـت که بچه ها، سـال دیگر دوبـاره باید همین 
مقطـع را بگذراننـد، مسـووالن آمـوزش پرورش 
دقیقا نمی گویند چه برنامـه ای دارند.ابهامی که 
سـال آموزشـی جاری دارد، عارغـم تاش هایی 
که مسـووالن آموزشـی انجام می دهنـد نگرانی 
های زیـادی را برای خانواده ها ایجاد کرده اسـت  
و با تاکیـد رییس جمهور مبنی برنداشـتن عجله 
برای باز کـردن مـدارس، احتمـاال مـدت ها هم 

ادامـه خواهد داشـت.

مهر - رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان گفت: تاکنون فقط از افراد گزارش

بستری آزمایش گرفته می شد اما با 
افزایش آزمایشگاه ها از افراد مشکوک و مراجعه 
کنندگان به سامانه  های ما هم آزمایش گرفته می 
شود.به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رشیدی 
نژاد پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اینکه تشکیل جلسه کمیته پیشگیری از ویروس 
کرونا اقدام اولیه دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 
بدو شیوع این ویروس در کرمان بود، اظهار کرد: 
این جلسات روزانه تشکیل شد، هیچ روزی 
تعطیلی نداشتیم لذا تاکنون ۳۹ جلسه رسمی 
روزانه داشتیم همچنین جلسات غیر رسمی و 
ویدئو کنفرانس نیز برگزار شد.وی با بیان این 
مطلب که کمیته های دیگری نیز مانند کمیته های 
هماهنگی بین بخشی، کمیته علمی، اطاع رسانی 
و غیره نیز تشکیل شد، بیان داشت: آمادگی های 
الزم در سطح دانشگاه انجام شد که بتوانیم در 
تجهیز  مانند  مواردی  و  پیشگیری  مسائل 
دانشگاه ها، تجهیز تخت ها، جابجایی بخش های 
بیمارستانی آمادگی الزم را داشته باشیم و نهایتاً 
جلسات  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه های 

حضوری و غیر حضوری نیز داشتند.
رشیدی با اشاره به اینکه از همان اوایل تاش 
بر این بود که مردم نسبت به مسئله ویروس 
حساس شوند لذا اطاع رسانی های الزم انجام 
شد، اظهارداشت: در ادامه ستاد استانی مقابله با 
ویروس کرونا شکل گرفت، دستگاه های مربوطه 
نیز همکاری کردند که هدف اصلی پیشگیری و 

ماندن در خانه، پرهیز افراد از حضور در اجتماع 
و رعایت فاصله گذاری اجتماعی بود که در این 

زمینه به نتایج خوبی رسیدیم.
شناسایی 41۲ مورد قطعی ابتالء به کرونا در کرمان

وی با بیان این مطلب که مصوبات جلسات ستاد 
استانی مقابله با کرونا باعث شد اتفاقات خوبی در 
استان رقم بخورد که جا دارد از مردم، اصناف و 
مسئوالن استانی تشکر کنم، بیان داشت: از ابتدای 
اپیدمی تاکنون دو هزار و ۲۱۳ بیمار تنفسی حاد 
در بیمارستان ها بستری هستند که هزار و ۶۲۹ 
نفر آنها محتمل به کرونا هستند اما ۴۱۲ نفر آنها 
مبتای قطعی به این ویروس هستند که همه آنها 
در بیمارستان بستری نشده اند. از این ۴۱۲ نفر، 
۳۴۵ نفر آنها در بیمارستان بستری شده بودند که 

از این تعداد، ۲۳۸ بهبود یافته و ۴۵ جان باختند.
وی اضافه کرد: کرمان در مقایسه با سایر 
استان های همسایه شمالی )یزد و شیراز( دارای 
شرایط بهتری است و در کل کشور از نظر شیوه 
مدیریت و کنترل ویروس کرونا جزو پنج استان 
اول هستیم.رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
با بیان این مطلب که ما جزو دانشگاه هایی بودیم 
که به جز تهران در ابتدا آزمایشگاه های خود را راه 
اندازی کردیم و مجموعه استان را پوشش دادیم، 
وجود آزمایشگاه در استان باعث می شود که 

تشخیص و غربالگری زودتر انجام شود.
تعداد آزمایشگاه های تشخیص کرونا در کرمان به 

۳ عدد می رسد
وی با اشاره به اینکه عاوه بر فعالیت یک 

آزمایشگاه، در هفته جاری یک آزمایشگاه دیگر 
راه اندازی شد و آزمایشگاه دیگری نیز شنبه راه 
می شود که تعداد آزمایشگاه های کرمان به عدد 
سه می رسد، اظهار کرد: در جیرفت، رفسنجان 
و سیرجان آزمایشگاه ها راه اندازی شده است و 
نیروها درحال آموزش هستند تا هرچه سریع تر 
فعالیت خود انجام بدهند.رشیدی تصریح کرد: 
تاکنون فقط از افراد بستری شده آزمایش گرفته 
می شد اما با اضافه شدن آزمایشگاه ها موجب 
می شود از افراد مشکوک در جامعه و افرادی که به 
سامانه های ما مراجعه می کنند نیز آزمایش گرفته 

شود لذا سرعت غربالگری باال می رود.
وی با اشاره به اینکه در ابتدا تجمعات مختلف 
همچون مدارس و دانشگاه ها تعطیل شد و مبادی 

ورودی شهرها کنترل شد و همچنان هم ادامه 
دارد، افزود: در شرایط فعلی هم رفت و آمد در 
درون شهر چنانچه نکات بهداشتی رعایت شود، 
منعی ندارد البته بعضاً ممکن است چند نفری 
اجتماع کنند که توصیه می کنم مسائل بهداشتی 

را رعایت کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به 
توصیه های مورد نیاز برای پیشگیری از ویروس 
کرونا، تصریح کرد: شعار در خانه بمانیم را باید 
جدی بگیریم، فاصله گذاری اجتماعی را رعایت 
کنیم، اگر فردی با عامت خفیف روبروشود باید 
فاصله الزم را رعایت کنیم، اگر محیط کار هستید 
در یک اتاق جمع نشوند و نحوه مراجعه ارباب 

رجوع باید مدیریت بشوند.

آموزش مجازی با طعم کرونا 
به گفته مدیر کل آموزش و پرورش استان باید در زمان تعطیل بودن مدارس تعامل معلم

خانواده و دانش آموز حفظ شود

راه اندازی سومین آزمایشگاه  کرونا در کرمان

نجمه سعیدی
 دبیر تحریریه

سازمان ملل هشدار داد
کرونا نیم میلیارد نفر دیگر

 در جهان را دچار فقر می کند
مطالعات انجام شده توسط دانشگاه سازمان ملل نشان داد که پاندمی 
ویروس کرونا می تواند ۴۲۰ تا ۵۸۰ میلیون نفر دیگر را در جهان به زیر 
خط فقر بفرستد، که این معادل هشت درصد جمعیت جهان است.به 
گزارش خبرگزاری مهر، مطالعات انجام شده توسط دانشگاه سازمان 
ملل نشان داد که پاندمی ویروس کرونا می تواند ۴۲۰ تا ۵۸۰ میلیون 
نفر دیگر را در جهان به زیر خط فقر بفرستد، که این معادل هشت درصد 
جمعیت جهان است.محققان در این تحقیق محاسبات خود را بر اساس 
بدترین سناریوی ممکن انجام داده اند که طی آن ۲۰ درصد از درآمد 
افراد یا مصرف آن ها در جهان کاسته می شود. همچنین سه خط فقر 
جهانی زندگی در زیر ۱.۹۰ دالر، ۳.۲۰ دالر یا ۵.۵۰ دالر در روز، در نظر 
گرفته شده است.خط فقر باالیی به معنای این است که نیمی از جمعیت 
۷.۸ میلیارد نفری جهان در پایان پاندمی به زیر خط فقر می روند. طبق 
آخرین آمار در سال ۲۰۱۸ بیش از ۳.۴ میلیارد نفر با کمتر از ۵.۵۰ 
دالر در روز زندگی می کردند.نویسندگان این تحقیق در این مقاله که 
روز پنج شنبه منتشر شد هشدار دادند: حتی در بهترین سناریو که در 
آن پنج درصد از درآمد افراد یا مصرف آن ها کاسته می شود، با بدترین 
افزایش فقر در جهان از ۱۹۹۰ تا کنون روبه رو می شویم. در این حالت 
۱۳۵ میلیون نفر یا دو درصد از جمعیت جهان به زیر خط فقر می روند.

مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
با اشاره به فوت یک بیمار کرونایی دیگر در استان کرمان گفت: با مثبت 
شدن تست ۱۵ نفر دیگر، تعداد مبتایان به بیماری کرونا در استان به 
۴۲۷ نفر رسید.به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، مهدی شفیعی، مدیر گروه مبارزه با بیماری های 
واگیردار و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: از ۱۴۱ مورد 
نمونه ارسال شده برای آزمایشگاه، تست ۱۵ نفر، شامل۴ مورد بستری و 
۹ مورد اطرافیان بیمار مثبت شده که ۲ مورد از موارد جدید جزو پرسنل 
هستند.و با بیان اینکه متوسط سنی موارد جدید ابتا به ویروس کرونا 
در ۲۴ ساعت گذشته ۶۸ سال بوده است، افزود: موارد جدید ۱۲زن و 
۳ مرد هستند که در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۱۰ نفر، شامل: 
یک نفر از شهرستان زرند) اطرافیان بیمار(، یک نفر شهرستان بردسیر) 
بستری( و ۸ نفر از شهرستان کرمان) اطرافیان بیمار(، حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی رفسنجان: یک نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: ۳ 
نفر و حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان: یک نفر بوده است.شفیعی 
با بیان اینکه تاکنون تست کرونای ۴۲۷ نفر در استان کرمان، مثبت 
اعام شده است، افزود: تعداد کادر درمان مبتا شده از ابتدا تاکنون 
۴۱ مورد است که طی ۲۴ ساعت گذشته تست ۲ مورد از پرسنل نیز 
مثبت شده است.او تصریح کرد: نمونه های مثبت بر اساس دانشگاه ها و 
دانشکده علوم پزشکی استان از ابتدا تاکنون به صورت زیر است:دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان: ۳۱۷مورد،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان: ۴۷ 
مورد،دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: ۲۴ مورد،دانشگاه علوم پزشکی 
بم: ۲۴ مورد،دانشکده علوم پزشکی سیرجان: ۱۵ مورد.شفیعی گفت: 
متاسفانه در ۲۴ ساعت گذشته یک نفر مرد در حوزه دانشگاه های علوم 
پزشکی کرمان به دلیل ابتا به کرونا جان خود را از دست داده است که 
در مجموع از ابتدای شیوع کرونا تاکنون، ۴۶ نفر در استان کرمان به 
دلیل ابتا به کووید ۱۹ جان خود را از دست داده اند.او افزود: در ۲۴ 
ساعت گذشته ۱۱ نفر از بیمارستان های استان ترخیص شدند که در 
مجموع تعداد ترخیص شده ها ۲۴۹ مورد است و تعداد افراد بستری در 
بیمارستان ها به علت ابتا به کووید ۱۹ از ابتدا تاکنون ۳۲۹ نفر بوده هم 
اکنون ۳۴ نفر در بیمارستان های استان کرمان بستری هستند.شفیعی 
بیان داشت: اختاف آماری بین ۳۲۹ مورد بستری و ۴۲۷ مورد مثبت 
مربوط به مواردی است که جزو کادر درمان یا اطرافیان بیماران به صورت 
سرپایی بوده که تست آن ها مثبت شده و با رعایت شرایط در منزل در 
ایزوله خانگی قرار گرفته اند.او تصریح کرد: هم اکنون ۴ نفر در آی سی 
یو بستری هستند، ۱۴ نفر در نقاهتگاه حضور دارند و افراد بستری در 
بیمارستان ها به دلیل بیماری حاد تنفسی از ابتدای اسفند پارسال تا 

به امروز ۲ هزار و ۲۷۸ مورد و طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۵ مورد است.

آنطور که جماران گزارش داده چهارمین جلسه 
شورای عالی کار با موضوع تعیین دستمزد 
کارگران از ساعت ۱۸ روز گذشته با حضور وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگری و کارفرمایی 
شروع شد و پس از ۶ ساعت چانه زنی در حالی به پایان رسید 
که نمایندگان کارگران حاضر به امضای صورت جلسه پایانی 
نشدند و به همین دلیل نتیجه به رای گیری گذاشته شد.در این 
صورت جلسه آمده که میزان دستمزد کارگران یک میلیون و  
۸۳۵ هزارتومان تصویب شد.  بن ماهیانه هر کارگر ۴۰۰ هزار 
تومان، مبلغ مزد روزانه ۶۱۱ هزار و ۸۰۹ ریال، پایه سنوات ۱۷۵ 
هزار تومان، افزایش سایر سطوح مزدی ۱۵درصد به اضافه 
ماهیانه ۹۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است.خبرگزاری ایلنا 
هم گزارش داده که از قرار معلوم، فاصله زیادی میان تفکرات 
دولتی ها و کارفرمایان با الزامات ماده ۴۱ قانون کار وجود داشته 
و به همین دلیل، نمایندگان کارگری حاضر به توافق و امضای 
صورتجلسه نشده اند. به نظر می رسد که قرار است مزد با توافق 
دولتی ها و کارفرمایان بدون کسب توافق کارگران تعیین شود. 
باید منتظر ماند و دید آیا بخشنامه مزدی بدون کسب توافق 
کارگران، با رای گیری و صرفاً براساس نظرات کارفرمایان و 

دولت تامین می شود؟
حقوق پایه کارگران در سال ۹۸، یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان 
بود که در سال جاری ۲۱ درصد افزایش داشته. شورای عالی 
کار درخصوص حق مسکن کارگران هیچ مصوبه ای نداشت و بر 
این اساس کمک هزینه مسکن کارگران همچون سال گذشته 
۱۰۰ هزار تومان باقی ماند.مجموع دریافتی کارگران حداقل 
بگیر و مجرد در سال ۹۹ با احتساب افزایش ۳۱۸ هزار تومانی 
حداقل مزد، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی، بن خواروبار ۴۰۰ 
هزار تومانی و سایر مزایای جانبی مزد، به دو میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان و کارگران متاهل با احتساب موارد فوق و حق اوالد به 

حدود سه میلیون تومان نزدیک شد.
اختالف بر سر چیست؟

کارفرمایان از اولین جلسات شورای عالی کار تاش خود را 
بر این گذاشتند که در نهایت بیش از ۱۵ درصد به دستمزد 
کارگران نسبت به سال ۹۸ اضافه نشود. این در حالی بود که 
گروه های کارگری با توجه به نرخ رسمی تورم که بیش از ۳۰ 
درصد است، دست کم در انتظار افزایش مزد به این اندازه بودند. 
این اتفاق اما نیفتاد و زور دولت و کارفرمایان به نمایندگان 

کارگری چربید.

ایسـنا/کرمان رییس شـبکه دامپزشـکی ریگان 
دربـاره احتمـال بـروز بیمـاری شاربن)سـیاه 

زخـم( در مناطـق سـیل زده هشـدار داد.
»محسـن دهقانیان« با  اشـاره به خسـارت سـیل به واحدهای 
دامـی  و تلـف شـدن بیـش از ۱۰۰۰راس گوسـفند و بـز در 
شهرسـتان ریـگان در شـرق اسـتان کرمـان افـزود: از  ابتدای 
وقوع سیل گروههای عملیاتی دامپزشـکی وضع مناطق سیل 
زده، بیماریابی و انجام اقدامات بهداشـتی پیشگیرانه را ارزیابی 
و برای واکسیناسـیون، سـم پاشـی و ضدعفونـی جایگاههای 
نگهداری دام اقـدام کرده اند کـه امیدواریم با تامیـن اعتبارات 
و اقـام مـورد نیـاز ایـن عملیـات در روزهـای آینده به شـکل 

گسـترده تر ادامـه یابد.
وی با اشـاره به خطـر بـروز برخـی بیماریهای دامی مشـترک 
بین انسـان و دام  از جمله بیماری شاربن)سـیاه زخـم( پس از 
وقوع سـیل در این منطقـه خاطر نشـان کرد:خوشـبختانه در 
سـال های اخیر مـوردی از بروز ایـن بیماری در اسـتان کرمان 

گزارش نشـده اسـت.
به گفتـه رییس شـبکه دامپزشـکی ریـگان، این باکتـری می 
تواند بـه شـکل اسـپور)هاگ( سـالها در خـاک زنـده بماند، و 
ممکن اسـت بـا جابجایـی و زیر رو شـدن خـاک در اثر سـیل 
در معرض چـرای دام قـرار گرفتـه و دام را مبتا  کنـد تصریح 
کرد: این بیماری در گاو و گوسـفند معموال به شـکل فوق حاد 
و حاد بروز می کنـد و در چند سـاعت تا چنـد روز موجب تلف 

شـدن دام می شـود.
دهقانیان از دامداران شهرسـتان خواسـت در صورت مشاهده 
عایمـی ماننـد مـرگ ناگهانـی دام، خـروج خـون تیـره رنگ 
از منافـذ بدن)که منعقد نمی شـود(، فسـاد سـریع الشـه دام 
تلف شـده و ... ضمن پرهیـز از تماس با الشـه مراتب را سـریعا 
بـه اداره دامپزشـکی شهرسـتان اعام کننـد تا در اسـرع وقت 
بررسـی، آزمایشـات و اقدامات بهداشـتی الزم صـورت گیرد.

امام جمعه سیرجان: هزینه برگزاری آیین جشن های 
نیمه شعبان توسط بنیاد مهدویت سیرجان و حوزه 
علمیه مفیدیه این شهر صرف خرید اقام حمایتی و 
غذایی برای نیازمندان شد.به گزارش ایرنا، حجت 
االسام سید محمود حسینی روز پنجشنبه در حاشیه 

توزیع بسته های غذایی و سبدهای حمایتی بین نیازمندان افزود: با توجه به شرایط 
پیش آمده برای ایران اسامی و برنامه های پیشگیری از شیوع ویروس کرونا بیش 
از ۲۰۰ سبد حمایتی و غذایی با هزینه ۷۰۰ میلیون ریال با کمک خیرین در قالب 
جشن های مهدویت تهیه و بسته بندی شد و در اختیار نیازمندان و مستمندان 
سیرجانی قرار گرفت.وی اظهار داشت: همچنین هزینه جشن ها و برگزاری مراسم 
میاد حضرت امام زمان )عج( نیمه شعبان در شهرستان سیرجان صرف خرید 

اقام خوراکی شده شده است.

هزینه جشن های نیمه شعبان در سیرجان 
صرف نیازمندان شد

ــدی  ــان از بهره من ــتان کرم ــر اس ــت هال احم ــل جمعی مدیرعام
بیــش از ۲ هــزار و ۷۰۰ خانوار ســیل زده از خدمات دومیــن کاروان 
نیکــوکاری ایــن جمعیــت در شهرســتان رودبارجنــوب خبــر داد.
ــن  ــزود: دومی ــنبه اف ــاح روز چهارش ــا ف ــا، رض ــزارش ایرن ــه گ ب
کاروان نیکــوکاری طــی ۲ هفته گذشــته پــس از وقوع ســیاب در 

مناطــق جنوبــی اســتان کرمــان و بــا همــکاری خیــران و ســمن ها در شهرســتان رودبارجنوب 
آغــاز بــه  کار کــرد.وی اظهار داشــت: تاکنــون در ایــن پــروژه ۸۰ تـُـن اقــام غذایی و بهداشــتی 
بیــن ۲ هــزار و ۷۰۰ خانــوار متاثــر از ســیل در ۵۲ روســتا در منطقــه زهکلــوت در شهرســتان 
رودبــار جنــوب توزیــع شــد.مدیرعامل جمعیــت هــال احمــر اســتان کرمــان اظهــار داشــت: 
ــرآورد  ــان ب ــون توم ــه ۵۰۰ میلی ــب ب ــن کاروان قری ــده در ای ــه ش ــات ارائ ــی خدم ارزش ریال

شــده اســت.

هالل احمر به ۲700 خانوار سیل زده در جنوب کرمان 
امدادرسانی کرد

مدیرکل منابــع طبیعی و آبخیــزداری جنوب کرمان از 
تعویق کوچ عشــایر این منطقه تا اوایل خردادماه جاری 
خبر داد و گفــت: دلیل این تاخیر، جلوگیری از انتشــار 
ویروس کرونا است.حمزه احمدی روز چهارشنبه در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طرح کوچ عشایر از قشاق به 

ییاق، هر سال از تاریخ ۲۰ اسفندماه در منطقه جنوب کرمان اجرا می شود و تا ۲۰ 
اردیبهشــت ماه به منظور جلوگیری از تخریب مراتع ادامه دارد ولی امسال با توجه 
به شرایط حاکم بر جامعه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا می تواند حداکثر تا ۱۵ 
روز به تاخیر بیفتد.وی ادامه داد: با توجه به شــرایط جوی در جنوب کرمان عشایر 
این منطقه می توانند کوچ خود را تا زمانی که شرایط جوی و پوشش گیاهی مناسب 

است به تعویق بیندازند .

عشایر جنوب کرمان خردادماه 
کوچ می کنند

ظرف ۲۴ ساعته گذشته با اعام ۳ مورد مثبت جدید، آمار 
مبتایان به کووید ۱۹ در سطح جنوب کرمان به ۲۴ نفر 
افزایش یافته است.»اصغر مکارم« در خصوص آخرین وضعیت 
بیماری کرونا ویروس در جنوب کرمان، گفت: ظرف ۲۴ ساعته 
گذشته با اعام ۳ مورد مثبت جدید، آمار مبتایان به کووید 

۱۹ در سطح جنوب کرمان به ۲۴ نفر افزایش یافته است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
افزود: از ۳ مورد مثبت جدید، ۲ مورد مربوط به جیرفت بوده که در بیمارستان امام خمینی )ره( 
جیرفت بستری هستند و ۱ مورد نیز مربوط به کهنوج است که در بیمارستان ۱۲ فروردین این 
شهرستان بستری می باشد. وی در خصوص آمار فوتی ناشی از کرونا در جنوب کرمان اظهار 
کرد: تاکنون ۲ مورد فوتی قطعی ابتا به کرونا در جنوب کرمان داشته ایم که هر ۲ مورد مربوط 

به بیمارستان ۱۲ فروردین کهنوج است.

 افزایش تعداد مبتالیان 
در جنوب استان

به گفتـه عضو هیـات علمی دانشـگاه علوم پزشـکی 
رفسـنجان خانـم ۹۵ سـاله ای بـه عنـوان مسـن 
تریـن فـرد مبتا بـه کرونـا در این شـهر با شکسـت 
کرونـا از بیمارسـتان علـی ابـن ابیطالـب)ع( با حال 

عمومـی خوب مرخص شـد.به گـزارش ایرنا دکتر سـید محسـن موسـوی فرد 
شـامگاه سـه شـنبه با اعام این خبـر افـزود: ایـن بیمـار در چهـارم فروردین 
بـا حـال عمومـی بـد و عائم سـرفه بـه پزشـک مراجعـه کرد کـه جـزو موارد 
مشـکوک بود و ضمن اینکه از وی سـی تی اسـکن ریه و تسـت آزمایـش کرونا 
انجـام شـد در بیمارسـتان علی ابـن ابیطالب)ع( رفسـنجان بسـتری شـد.وی 
افـزود: ۲ روز پـس از انجـام آزمایش، جـواب ایـن تسـت مثبت اعام شـد که 

درمـان را شـروع کردیم.

بیمار ۹۵ ساله در رفسنجان 
کرونا را شکست داد

ایرنـا - رئیـس اورژانـس پیـش بیمارسـتانی و مدیـر 
مرکز حـوادث و فوریـت های پزشـکی کرمـان گفت: 
یـک مـرد ۲۲ سـاله بـه دلیـل اصابـت صاعقـه عصـر 
)پنجشـنبه( ۲۱ فروردین مـاه در ارتفاعات دهسـتان 
آسـیاب قاضی از توابع بافـت جان باخت.سـید محمد 

صایـری روز پنجشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا بـا اشـاره به خطـر برق 
گرفتگـی هنـگام رعـد و بـرق افـزود:در مواقعـی کـه احتمال رعـد و بـرق وجود 
دارد در صـورت امـکان از منزل خارج نشـده و یـا به تنهایـی خارج نشـوید.وی با 
بیان اینکه دشـت هـا و کوهپایه ها هنـگام وقوع صاعقه بسـیار خطرناک هسـتند 
تصریح کـرد: هنـگام صاعقـه در ارتفاعـات و مناطـق باز قـرار نگیریـد. وی گفت: 
سـعی کنید در مواقـع رعد و بـرق بدنتان را خشـک نگـه دارید و از اجسـام فلزی 

دور شـده و به آنهـا دسـت نزنید.

صاعقه جان جوان ۲۲ ساله بافتی 
را گرفت

یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان؛ 
دستمزد کارگران در سال ۹۹

هشدار درباره احتمال بیماری 
»شاربن« در مناطق سیل زده ریگان

خبر

42۷ مبتال و 4۷ قربانی دامپزشکی
کرونا در استان کرمان

با افزایش آزمایشگاه ها از افراد مشکوک و مراجعه کنندگان به سامانه  های ما هم آزمایش گرفته می شود

خبرخبرخبر

ایرنـا - مدیـر شـرکت خدمـات حمایتـی 
کشـاورزی جنـوب کرمـان از توزیـع ۳۳ 
هـزار و ۳۰۰ تُـن کـود شـیمیایی بـا نـرخ 
دولتـی در هفـت شهرسـتان جنوبـی این 
اسـتان خبـر داد.محمـد شـریفی روز 
پنجشـنبه ضمـن تبریـک نیمـه شـعبان 
در گفت و گـو با خبرنـگار ایرنا افـزود: طی 
یک سـال گذشـته سـه هزار تُن سـولفات 
پتاسـیم، چهار هـزار و ۵۰۰ تُـن کودهای 
دی فسـفات آمونیوم و سوپرفسفات تریپل 
و ۲۵ هـزار و ۸۰۰ تـن کـود اوره در منطقه 
جنوب کرمان توزیع شـد.وی با بیان اینکه 
کودهـای اوره از پتروشـیمی های داخلی و 
مابقـی کودهـا عمدتـا وارداتـی بوده انـد، 
تصریح کـرد: با وجـود تحریم ها، شـرکت 
خدمـات حمایتـی کشـاورزی کودهـای 
مـورد نیـاز کشـاورزان را تامیـن کـرده و 
هیـچ کمبـودی طـی سـال گذشـته در 
زمینـه کودهـای پتاسـه و فسـفاته وجود 
نداشـت.وی بـه توزیـع کـود طـی سـال 
جاری اشـاره کـرد و گفت: از ابتدای سـال 
جدیـد تـا کنـون سـه هـزار و ۷۵۰ تـن 
کـود اوره در هفـت شهرسـتان جنوبـی 
اسـتان کرمـان توزیع شـد.مدیر شـرکت 
خدمـات حمایتـی کشـاورزی جنـوب 
کرمـان توزیـع ایـن میـزان کـود را طـی 
۱۸ روز بی سـابقه عنـوان کـرد و افـزود: با 
توجـه به انتشـار ویـروس کرونا و شـرایط 
حاکـم بـر کشـور توزیع ایـن میـزان کود 
توسـط این شـرکت فوق العاده اسـت.وی 
ادامه داد: در شـرایط کرونایی و تعطیات 
سـال نو بـا مسـاعدت مدیرعامـل محترم 
شـرکت خدمـات حمایتـی کشـاورزی 
کشـور و تاش مضاعف کارگـزاران بخش 
خصوصـی در مبـادی جیرفت توانسـتیم 
نـوروز را بـا شـرایط خوبـی سـپری کنیم 
تا کشـاورزان عزیز با مشـکل کمبـود کود 
مواجـه نشـوند. وی تصریـح کـرد: طبـق 
ارزیابی هـا میـزان کـود توزیع شـده طی 
سـال ۹۸ نسـبت به سـال ۹۷ بیش از ۲۵ 

درصـد افزایـش یافته اسـت.

عوارض صادرات 
پیاز جنوب استان 

حذف می شود
در جلسـه ای صبح چهارشـنبه بیسـتم 
فروردین ماه به ریاست اسـتاندار کرمان 
در زمینه حمل و توسعه بازار محصوالت 
کشاورزی جنوب اسـتان تصمیم گیری 
شد.به گزارش روابط عمومی استانداری 
تشـریح  فدائـی در  کرمـان، دکتـر 
تصمیمـات اتخـاذ شـده گفت: قرارشـد 
بـا پیگیـری اسـتانداری کرمـان و اتـاق 
بازرگانـی، عـوارض صادرات پیـاز حذف 
شـده و امـکان صـادرات ایـن محصـول 
را بـه خـارج بویژه کشـورهای همسـایه 
فراهم نماید.اسـتاندار کرمـان افـزود: 
باتوجـه بـه اهمیـت حمـل محصـوالت 
کشـاورزی جنـوب مقـرر گردیـد بـه 
جایگاه های منطقه اباغ شـود سـوخت 
آزاد را بـه میـزان مـورد نیـاز در اختیـار 
ناوگان حمل و نقـل منطقه قـرار دهند.

دکتر فدائی تصریـح کرد: کماکان کمک 
های صـورت گرفته در خصـوص تامین 
السـتیک، روغـن و افزایـش سـهمیه 
سـوخت غیـرآزاد اسـتمرار مـی یابـد.

اسـتاندار کرمان افـزدد: مقـرر گردید به 
کلیـه دسـتگاههای ذیربـط اباغ شـود 
تمهیدات الزم را فراهـم  آورند تا بیماری 
کرونا ویـروس تاثیـری در کاهش حجم 
نـاوگان حمـل و نقـل منطقـه نداشـته 
باشـد.هم چنیـن اداره کل صنعـت، 
معـدن و تجارت جنـوب با اسـتان های 
دیگـر هماهنگ نمایـد تا پیـاز، گوجه و 
سـایر محصوالت مـورد نیـاز خـود را از 
منطقـه جنـوب اسـتان تامیـن نمایند 
همچنین کارخانه های فرآوری کشـور 
مواد اولیه مـورد نیـاز خـود را از جنوب 
اسـتان خریـداری کنند.بـه گـزارش 
روابـط عمومـی اسـتانداری کرمـان در 
جلسـه برنامه ریزی حمل و توسعه بازار 
محصـوالت کشـاورزی جنـوب اسـتان 
که به ریاسـت دکتر فدائی برگزار شـد، 
رضا اشـک مدیر کل بازرسـی، مدیریت 
عملکـرد و امـور حقوقـی اسـتانداری 
مدیـرکل  سـنجری  رضـا  کرمـان 
هماهنگـی امـور اقتصادی اسـتانداری، 
اتـاق  رئیـس  زاده  مهـدی طبیـب 
بازرگانـی اسـتان کرمـان، ابوذرعطاپور 
فرماندار جیرفت، دکتر سـعید برخوری 
رئیس جهاد کشـاورزی جنوب اسـتان، 
مسـعود جمیلی و سـیدعلی حاج سید 
علیخانـی مدیـرکل راهـداری و حمل و 
نقـل جـاده ای جنـوب و شـمال حضور 

داشـتند.

شبانگاه سوم فروردین ماه در حالی که 
سپری سیل را  خانگی  قرنطینه  دوران 

می کردیم ناگهان حجم زیادی ِگل و آب 
وارد منزل شد، با تاش فرآوان توانستم اعضای خانواده 
را نجات دهم اما اقتصاد خانواده در سیل دست و پا 
می زد، این حکایت دامدار زهکلوتی از تاریک ترین شب 
زندگی اش است.این بار، حرف آخر را اول می گوییم تا با 
جنوب کرمان بیشتر و بهتر آشنا شوید. این دیار با یک 
میلیون نفر جمعیت از هفت شهرستان جیرفت، 
عنبرآباد، کهنوج، منوجان، قلعه گنج، فاریاب و رودبار 
جنوب تشکیل شده، در این هفت شهرستان بیش از 
۱۴۰ هزار راس دام وجود دارد، جنوب کرمان با دارا 
بودن یک سوم مساحت استان و با اقتصادی مبتنی بر 
کشاورزی ساالنه بیش از چهار و نیم میلیون تُن انواع 
محصوالت کشاورزی به بازارهای داخلی و خارجی 
روانه می کند.همچنین ساالنه ۱۴۰ هزار تن انواع 
محصوالت دامی در این منطقه تولید و روانه بازار 
می شود.و اما، سوم فروردین ماه امسال، شاید زمانی که 
بسیاری از ما در قرنطینه خانگی در حال تماشای 
سریال های نوروزی بودیم، جنوب کرمان همان منطقه 
باران الزِم کشور، مشمول رحمت الهی شد، آن هم چه 
بارشی، در جیرفت باراِن سنگین و حدود ۳۵ کیلومتر 
آنطرف تر در عنبرآباد هم تگرگ های درشت از آسمان 
می بارید و درنهایت شد آنچه که نمی بایست می شد. 
جنوب کرمان و اهالی خون گرم و تاشگرش قطعا از این 
بارش ها خرسند بودند اما نگرانی این مردم که بیشتر 
کشاورز و کشاورز زاده اند از ضعف زیرساخت ها بود، 
خاصه بگویم زندگی این مردم از دیرباز با سیل و 
خسارت هایش عجین شده است، وجود سه رودخانه 
وحشی هلیل، شور و ملنتی همواره این دیار را با خطر 
سیل مواجه کرده است. بنا به گفته مسووالن، در سیل 
اخیر جنوب کرمان ۲ هزار راس دام تلف شد، یعنی 
بیش از ۵۰ تُن گوشت گوسفندی و درواقع سیل بیش 
از پنج میلیارد تومان سرمایه دامداران این دیار را با خود 
برد. قطعا جمع آوری این تعداد دام و دفن بهداشتی آنها 
در شرایط سیل و نگرانی های ناشی از شیوع ویروس 
کرونا، کاری بس دشوار و نیازمند روحیه ای جهادی 
است.زهکلوت را که می شناسید، شهر ۵۴ هزار نفری 
رودبار جنوب کرمان که زیرساخت هایش در سیل 
نوروزی امسال بیش از ۱۳ میلیارد ریال خسارت دید. 

این شهر کوچک در فاصله ۴۸۳ کیلومتری جنوب 
کرمان واقع شده است.»مهدی بامری« یکی از دامداران 
معروف زهکلوت است، این مرد خستگی ناپذیر و 
سختی کشیده جنوبی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
اظهار داشت: سیاب اخیر یک میلیارد و ۸۸۶ میلیون 
تومان به دام های خانواده ما خسارت وارد کرد.وی با 
بیان اینکه ۴۰ گوساله و ۷۴۳ راس گوسفند داشتیم، 
افزود: تمامی دام هایمان در سیل تلف و ضربه سنگینی 
به اقتصاد خانواده ما وارد شد.این دامدار زهکلوتی 
تصریح کرد: ۴۰۰ میلیون تومان در پرورش گوساله و 
یک میلیارد و ۴۸۶ میلیون تومان بر اثر تلف شدن 
گوسفندها دچار زیان مالی شدیم.وی اظهار داشت: 
دام هایمان »بیمه نبودند« فقط ۲۵ راس گوساله آن هم 
به دلیل اجبار دولت برای راه اندازی طرح پرواربندی 
گوساله مجبور به بیمه شدم و االن تمام زندگی مان 

رفت و حتی یک دام هم نداریم.
منتظر وعده های مسووالن هستیم

صاحب بزرگترین دامداری شهرستان رودبار جنوب 
با بیان اینکه کشاورزی، خانه و دام هایمان در سیل 
از بین رفته، بیان داشت: تمامی خودروهای سواری 
و ماشین آالت کشاورزی مان هم به دلیل حجم زیاد 
سیل، مستهلک شده است.بامری گفت: مسووالنی که 
به این منطقه سفر کردند با توجه به حجم باالی دام های 
تلف شده، از دامداری ما بازدید کردند و قول هایی هم به 
ما داده شد لذا امیدواریم این وعده ها محقق شود چون 
واقعا در شرایط بسیار سختی به سر می بریم.بامری از 
شب وقوع سیل هم برایمان گفت: ساعت ۱۰ شب سیل 
با سرعت و حجم باورنکردنی وارد خانه شد و همزمان 
برق و خطوط تلفن هم قطع شد و در آن لحظه تمام 
سعی مان نجات خانواده از منطقه سیل بود.وی افزود: 
با تراکتور تمامی اعضای خانواده را به یک منطقه خارج 
از سیاب رساندیم و تقریبا ساعت سه بامداد توانستیم 
به محل سکونت و دامداری برگردیم و در تاریکی شب 
شاهد تلف شدن تمامی دام ها بودیم، واقعا شرایط 
سخت و طاقت فرسایی بود، با نور چراغ قوه تلفن همراه 
سعی کردیم ۲۵ گوسفند که هنوز تلف نشده بودند را از 
غرق شدن نجات دهیم اما با توجه به حجم سیاب این 

تعداد را هم نتوانستیم نجات دهیم.
دقیقا در روزهایی که همه در تکاپوی تامین نیازهای 
غذایی و اسکان مردم مناطق سیل زده بودند، مدیران 
دامپزشکی با تشکیل گروه های تخصصی طبق برنامه، 
انجام اقدامات بهداشتی را در دستور کار قرار دادند تا 
مردم این خطه تنها، دغدغه زیان مالی را داشته باشند و 

دیگر نگران مشکات بهداشتی مرتبط با دام ها نباشند. 
اگرچه بیمه محصوالت کشاورزی بخشی از ضررهای 

آنها را جبران خواهد کرد.
تشکیل ستاد فرماندهی عملیات ارزیابی

مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان در گفت و 
دفن  اهمیت  به  اشاره  با  یرنا  ا خبرنگار  با  گو 
بهداشتی دام های تلف شده در سیل، از تشکیل 
ستاد فرماندهی عملیات این اداره کل در مقابله با 
سیاب و مشکات بخش دام منطقه خبر داد. علی 
احمدی تصریح کرد: روز اول صرفا ارزیابی منطقه 
در دستور کار بود.وی با بیان اینکه ستاد فرماندهی، 
برنامه ریزی تیم ها را در هر روز مشخص، نظارت و 
پشتیبانی می کرد، افزود: روز دوم هم عملیات دفن 
بهداشتی دام ها در دستور کار قرار گرفت و تیم های 
دامپزشکی در روستاها و مناطق ارزیابی شده 
تقسیم شده و انجام وظیفه کردند.احمدی تصریح 
کرد: ۶۰ درصد دام های تلف شده شهرستان رودبار 
جنوب طی دومین روز عملیات اداره کل دامپزشکی 
جنوب دفن بهداشتی شدند.وی با بیان اینکه از 
تمامی ظرفیت اداره کل دامپزشکی برای برطرف 
شدن مشکات مردم مناطق سیل زده استفاده 
کردیم، بیان داشت: با توجه به وسعت منطقه و 
پراکندگی جمعیت در بعضی مناطق با همکاری و 

هماهنگی دهیاران، دام های تلف شده تحت نظارت 
یک کارشنان دامپزشکی جمع آوری و به صورت 
کاما بهداشتی دفن شدند و درواقع طی سه روز 

عملیات دفن بهداشتی دام ها به اتمام رسید.
دفن بهداشتی ۲ هزار راس دام در رودبار جنوب

مدیرکل دامپزشکی جنوب استان کرمان از دفن 
بهداشتی ۲ هزار راس دام در رودبار جنوب خبر داد و 
گفت: این دام ها بر اثر سیاب تلف شده بودند. احمدی 
افزود: عملیات دفن بهداشتی با حضور هشت تیم از 
دامپزشکی جنوب کرمان و همکاری فرماندار و دهیاران 

و بخشداران انجام شد.
تهیه واکسن های مورد نیاز مناطق سیل زده

احمدی با بیان اینکه دامداری های مناطق سیل زده 
سنتی هستند، گفت: این شرایط مستعد ایجاد بیماری 
شاربون و شاربون عامتی در مناطق بود که بافاصله 
تهیه واکسن برای این دامداری ها در دستور کار قرار 
گرفت.وی افزود: واکسن های چندگانه پولی واک 
و شاربون خریداری شد و عملیات تزریق واکسن 
آغاز و هم اکنون در حال انجام است.معاون سامت 
اداره کل دامپزشکی جنوب استان کرمان نیز گفت: 
واکسیناسیون ۶ هزار نفر شتر، ۸۰ هزار دام سبک و 
هشت هزار راس گاو و گوساله در دستور کار ما قرار 

دارد .

زندگی دامداران جنوب را آب برد
در سیل اخیر جنوب استان بیش از ۲ هزار راس دام تلف شده و بیش از پنج میلیارد تومان خسارت به دامداران جنوبی وارد شد

گزارش
ایرنا

فرماندار جیرفت از برگشت ۲ 
هزار و ۵۳۱ خودرو از ورودی کرونا

این شهر در راستای اجرای 
طرح نظارت و غربالگری سامت خبر داد و 
این  در  کرونایی  محدودیت های  گفت: 
شهرستان همچنان ادامه دارد.ابوذر عطا پور 
وزیری روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: از ابتدای شیوع ویروس کرونا مبادی 
ورودی شهر را تحت کنترل قرار دادیم.وی از 
این  به  غیربومی  افراد  تردد  ممنوعیت 
شهرستان خبر داد و گفت: این ممنوعیت 
همچنان ادامه دارد و تیم های بهداشتی و 
نظامی برای جلوگیری از شیوع کرونا شبانه روز 
ورودی این شهرستان را پایش می کنند.
فرماندار جیرفت تصریح کرد: ماک تشخیص 
بومی بودن، کد ملی یا شماره پاک خودرو و 
آدرس مندرج دربیمه نامه خودرو بوده و تردد 
خودرو های غیرمجاز نیز ممنوع است.وی 
ادامه داد: اگر رانندگان خودرو همکاری نکنند 
خودروی آن ها توقیف و مبلغ ۵۰۰ هزار تومان 
جریمه خواهند شد.عطاپور وزیری با بیان اینکه 
ورودی  شهر جیرفت با حساسیت باال توسط 
پلیس و گروه های بهداشتی کنترل می شود، 
اظهار داشت: در حال حاضر با همکاری نیروی 
انتظامی، پلیس راه، نیروهای هال احمر و 
شبکه بهداشت ورودی های این شهر کنترل 
می شود.رییس شورای تامین شهرستان 
جیرفت بر تمکین مردم از مصوبات ستاد ملی 
مبارزه با کرونا تاکید کرد و گفت: این مصوبات 
در زمینه کاهش اجتماعات مردمی برای 
پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا است از این 
رو مردم به این مصوبات توجه و عمل کنند.

عطاپور از تعامل و همراهی مردم بویژه بازاریان 
این شهرستان نیز قدردانی کرد و گفت: امید 
است در ادامه اجرای طرح فاصله گذاری 
اجتماعی، این همراهی و تعامل تداوم داشته 
باشد تا با غلبه بر ویروس شرایط به وضعیت 
عادی بازگردد.وی تصریح کرد: برای پیشگیری 
از انتقال ویروس کرونا مردم از حضور در 
اجتماعات خودداری کرده و به توصیه های 
وزارت بهداشت توجه کنند.وی اضافه کرد: 
مردم اخبار موثق را از منابع رسمی کشور 
پیگیری و از توجه به شایعات خودداری کنند.
فرماندار جیرفت همچنین عنوان کرد: نیمه 
شعبان به برکت میاد با سعادت یگانه منجی 
عالم بشریت حضرت مهدی موعود )عج( یکی 
از پر برکت ترین اعیاد مسلمانان و فرصت 
معنوِی ارزشمندی برای ارتباط با معبود در 
کسب برکات الهی است .عطاپور وزیری بیان 
داشت: در نظام مقدس جمهوری اسامی 
ایران، سالروز این میاد خجسته، به نام 
سربازان گمنام امام زمان )عج( نام گذاری شده 

که به حق شایسته این دالوران و ارکان 
مستحکم و شکست ناپذیر نظام در دفاع از 
آرمان ها و ارزش های انقاب اسامی است.وی 
تصریح کرد: اینجانب فرارسیدن نیمه شعبان، 
والدت با سعادت حضرت صاحب الزمان )عج( 
را به مردم شهرستان جیرفت و هفته سربازان 
گمنام آن حضرت را به تمامی عزیزان هوشیار 
و امنیت آفرین تبریک و تهنیت عرض کرده و 
از درگاه خداوند متعال، تعجیل در فرج مبارک 
آن حضرت و سربلندی کشور عزیزمان را در 
تمامی عرصه ها خواهانم.شهرستان جیرفت با 
۳۱۶ هزار نفر جمعیت از پنج بخش مرکزی، 
اسماعیلی، ساردوئیه، جبالبارز و اسفندقه 
تشکیل شده و در فاصله ۲۳۰ کیلومتری 
جنوب کرمان واقع شده است. بنا به اعام مرکز 
اطاع رسانی وزارت بهداشت، تاکنون ۶۴ هزار 
و ۵۸۶ نفر در ایران به طور قطعی به ویروس 
کرونا مبتا شدند و با فوت ۱۲۱ نفر دیگر در ۲۴ 
ساعت گذشته، تعداد جان باختگان به سه هزار 

و ۹۹۳ نفر رسیده است.

کرمان مدیرکل بنیاد مســکن انقاب اســامی 
اســتان کرمان گفت: به ازای هر واحد مسکونی 
شهری ۵۰ میلیون تومان تســهیات با کارمزد 
۵ درصد به صــورت ضمانت زنجیــره ای و ۲۵ 
میلیون تومان باعوض پرداخت می شود. »علی 
اکبر ســلطانی نژاد« در گفت وگو با ایسنا درباره 
خســارت ســیل ابتدای فروردین ماه جاری به 
منازل مســکونی در جنوب استان کرمان اظهار 
کرد: در منطقه جازموریان خســارات ناشــی از 
سیل زیاد بود و بیشتر خسارات به شهر زهکلوت 
و روستاهای اطراف وارد شده است. وی افزود: روز 
بعد از ســیل همکاران ما برای ارزیابی به منطقه 
اعزام و یک واحد اداری در آنجا مســتقر کردیم 
و با توجه به نوع منطقه، میزان وقوع ســیل کار 
برآورد خسارت که با توجه به شیوع کرونا و لزوم 
رعایت بهداشت، سخت بود، انجام شد. سلطانی 
نژاد با بیان اینکه برآورد اولیه انجام و برای هیئت 
دولت ارســال شــد تا مصوبه الزم را اخذ کنیم، 
تصریح کرد: به دلیل اینکه اثاثیــه مردم نیز در 
ســیل از بین رفته و گل گرفته بود، ۵ فروردین 
ماه مبلغی تامین و به صورت باعوض در اختیار 
برخی از خانواده ها قرار گرفت و بخش تکمیلی 
پرداخت باعوض چند روز آینــده واریز خواهد 
شد.مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان با اشاره 
به اینکه روز ۱۲ فروردین کلنگ شروع بازسازی 
منازل مسکونی آسیب دیده از سیل جنوب استان 
کرمان که شامل تعمیر و احداث بود به زمین زده 
و کار شروع شده است گفت: چالش اصلی حضور 

نیروها است که بخاطر کرونا محدودیت داریم و 
فعا با حضور مردم کار را انجام می دهیم.وی با 
اشــاره به اینکه تامین اعتبار بازسازی از طریق 
پرداخت تســهیات، آورده مــردم و باعوض 
صورت می گیرد، افزود: به ازای هر واحد مسکونی 
شهری ۵۰ میلیون تومان تسهیات با کارمزد ۵ 
درصد به صورت ضمانت زنجیره ای و ۲۵ میلیون 
تومان باعوض پرداخت می شود. سلطانی نژاد 
با بیان اینکه تســهیات در روستاها ۴۰ میلیون 
تومان است، گفت: برای حمل مصالح به مناطق 
سیل زده از خیران و دستگاه هایی که می توانند 
کمک کنند، درخواست همکاری داریم.مدیرکل 
بنیاد مســکن انقاب اسامی اســتان کرمان با 
تاکید بر اینکه درخواســت ما از خیران و ارگان 
ها این اســت که کمک های مردمی و خیران به 
ساخت و ساز هدایت شــود تا هزینه های مردم 
کم شود گفت: در شهرستانهای جنوبی و شرقی 

استان در اثر سیل دی ماه ۹۸ و فروردین امسال 
۲۳۰۰ واحد مســکونی خســارت دیده احداثی 
و تعمیری شناســایی و ارزیابی شــده و تاکنون 
برای ۳۰۰ واحد پرونده ســاخت واحد مسکونی 
شهری و روســتایی در شهرستانها تشکیل شده 
است. سلطانی نژاد با اشــاره به اینکه بیش از ۱۲ 
میلیارد ریال کمک باعوض تاکنون به حســاب 
خسارت دیدگان واریز شده و همچنان این روند 
ادامه دارد، بیان کرد: هزینــه های صدور پروانه 
ساختمانی در شهر و روستا، هزینه های نظارت 
نظام مهندســی و همچنین خدمات مهندسی 
مثل نقشه واحدهای مسکونی برای مردم رایگان 
و توسط بنیاد مســکن انقاب اسامی پرداخت 
می شود .مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اسامی 
استان کرمان خاطر نشان کرد: تا پایان بازسازی 
در کنار مردم استان خواهیم ماند و در بازسازی 

اصل، مشارکت مردم است.

پرداخت تسهیالت ۵۰ میلیون تومانی برای بازسازی 
منازل مسکونی سیل زده

محدودیت های کرونایی در جیرفت 
همچنان ادامه دارد

کرمان - ایرنا - فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با اشاره به جاری شدن 
سیل در مناطق جنوبی این استان گفت: کاروان هدایای سپاه پاسداران 
به مردم سیل زده جازموریان و زهکلوت به مناسبت نیمه شعبان و تولد 

حضرت حجت )ع(، امروز )پنجشنبه( به این مناطق ارسال شد.
سردار حسین معروفی روز پنجشنبه در حاشیه ارسال هدایای مقام 
معظم رهبری به مناطق سیل زده جنوب کرمان افزود: با هماهنگی 
انجام شده وجهی از سوی فرمانده کل سپاه در اختیار ما گذاشته شد 
که تعدادی لوازم خانگی برای کمک به مردم آسیب دیده از این محل 
خریداری شده و به مناسبت میاد امام زمان )عج( بین مردم مسلمان و 
مومن آسیب دیده توزیع شود.وی با بیان اینکه این کاالها با نظر مسئوالن 
محلی و شناسایی که از قبل انجام شده توزیع می شود اظهار داشت: این 
کاروان شامل ۲۰۰ دستگاه یخچال، ۵۰۰ تخته فرش، ۲۰۰ دستگاه گاز، 
یک هزار سری قابلمه و ۲۰۰ عدد پنکه ایستاده تهیه شده است و ۳۰۰ 
تنور محلی نیز تا پایان هفته آینده آماده شده و در اختیار مردم گذاشته 
می شود.فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان تصریح کرد: همه اقداماتی که 
به عنوان سپاه و بسیج در منطقه انجام می شود هدیه مقام معظم رهبری 
است و ما چیزی از خودمان نداریم.وی تاکید کرد: در روزهای گذشته و 
با هماهنگی مجموعه امام رضا )ع(، ۶۲۰ موکت ۶ و ۹ متری، ۲۰۰ تخته 
روفرشی و پنج دستگاه یخچال و تعدادی پتو در بین مردم سیل زده 
توزیع شده که مجموع کاالی توزیع شده بین مردم آسیب دیده از سیل 
جنوب کرمان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.سردار معروفی 
گفت: سپاه پاسداران از ابتدای وقوع سیل و با دستور و اباغ فرماندهی 
کل سپاه و بنا به نیازی که در منطقه احساس شد قرارگاهی با عنوان 
قرارگاه خدمات دهی جبهه انقاب اسامی و با هدف جهت دهی به 
خدمات تشکیل شد تا در جایی که نیاز بود، ورود کنیم.وی ادامه داد:  این 
به این معنا نیست که دیگران توان انجام این خدمات را ندارند اما وقتی 
توان های ما یکجا جمع شود هدفمندی در خدمات دهی بهتر می شود.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان تاکید کرد: جبهه انقاب مراقبت 
می کند تا دشمن شیطنتی نکند، زیرا خط قرمز این جبهه مردم است و 
این جبهه از هرز رفتن توان در مجموعه نظام جلوگیری می کند و تا االن 
اتفاقات خوبی افتاده است.سردار معروفی تصریح کرد: بخشی از کاالهای 
مردم در جریان سیل از بین رفته و بخشی آسیب جدی دیده بودند و نیاز 
به تعمیر داشتند که با کمک تعمیرکارانی که در منطقه حاضر شدند 
تاکنون ۱۵۰ دستگاه یخچال تعمیر شده و این اقدامات همچنان ادامه 
دارد.وی افزود: با هماهنگی که با ستاد اجرایی فرمان امام )ره( انجام 
گرفت و مقرر شد این ستاد به جای کاال، دام مورد نیاز مردم منطقه را 
تامین کند و تامین کاال و لوازم خانگی را سپاه به عهده گرفت.فرمانده 
سپاه ثاراهلل استان کرمان گفت: امیدواریم با همت همدیگر گام های 
موثرتری در منطقه برداریم و آالم مردم را در آینده کم کرده تا در آینده 
شاهد چنین حوادث و مشکاتی در منطقه نباشیم و اقدامات خوبی را 
در سال جهش تولید انجام دهیم.روزهای سوم و چهارم فروردین سال 
جاری بر اثر بارش های شدید مناطقی از جنوب و شرق کرمان دچار 
سیاب شدند که حدود یک هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان به بخش های 
کشاورزی، راه، زیربنایی، آب و برق، مدارس، معابر و تاسیسات شهری و 

روستایی خسارت وارد شد.

گزارش
ایسنا

کاروان اهدایی سپاه به سیلزدگان 
جنوب کرمان ارسال شد

بیش از ۳۳ هزار تُن کود 
شیمیایی در جنوب 

کرمان توزیع شد

این حکایت دامدار زهکلوتی از تاریک ترین شب زندگی اش است

دبیر ستاد آموزش مجازی استان کرمان درباره این مشکل گفت: آموزش مجازی بر خالف آموزش های حضوری 
تابع  الزاماتی است که برخی از این شرایط در دست آموزش و پرورش نیست.حسین براهویی افزود: اینکه دانش 
آموز ابزار مورد نیاز تدریس در فضای مجازی را دارد و یا اینکه شبکه های اینترنت در مناطق مختلف وجود دارد 
یا نه، خود می تواند آموزش در فضای مجازی را در برخی مناطق با مشکل مواجه کند. در مورد این جمعیت دانش 
آموزی که اتفاقا جمعیتی کمی هم نبود، تصمیمات خاصی گرفته شد، قرار شد  معلمان مناطق کمتر برخوردار با 
تهیه درس نامه ها و ارسال آن به دانش آموزان کار هدایت و آموزش آنها را همچنان بر عهده  بگیرند و بسته های 
آموزشی به طریقی به منازل این دانش آموزان فرستاده شود و در این راستا بیش از۶۵۲ هزار دانش آموز بسته های 

فرهنگی و آموزشی را در خانه هایشان تحویل گرفتند.
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آگهی فقدان سند مالکیت 
آقـای فرشـید خسـرو پور فرزند رشـید مالک ششـدانگ پالک . فرعـی از 131 
اصلـی واقـع در بخـش 1 کرمـان کـه سـند مالکیت ذیـل ثبـت 1130 در دفتر 12 
صفحـه ۴39 صـادر و تسـلیم گردید و ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی 
تصديق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پـالک مزبور بعلت نامعلوم مفقـود/ از بین 
رفته و درخواسـت سـند مالكيته المثنی نموده لذا باسـتناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتـب در یـک نوبـت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی میشـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام 
معاملـه نسـبت بـه ملک فـوق الذکر یا وجود سـند مالکیت نـزد خود میباشـد ظرف مدت 
10 روز پس از انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارانه اصل سـند مالکیت با سـند معامله تسـلیم نمایند و اال پس از مدت مذکور نسـبت به 

صدور سـند مالکیت المثنی اقدام خواهد شـد. تاریخ انتشـار: 1399/1/23
عیسی حافظی فر - رئیس ثبت اسناد امالک منطقه1 کرمان

از طرف مصیب افشارمنش
1رونوشت ستاد اجرایی حضرت امام )ره( در استان کرمان جهت اطالع و ارسال پاسخ 
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روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131۴۸۸6۸۴     ۴32136۸۴-۸5- 03۴
تلفنخانه کرمان: 03۴-32۴۸7۴77

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی
دبیرتحریریه: نجمه سعیدی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شکوفه نبی زاده
عکس: یاسر خدیشی

جامعه:  راضیه زنگی آبادی
توزیع: اصغر صانعی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 
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تاریک ماه
تاریک ماه روایت آوارگی و دلدادگی ست، ساحت فراق و 
هجرت و هجران است. راوی رمان، یاغی سرگردانی است. 
مستاصل در شنزارها و کوه های جنوب، مردی عاشق پیشه 
که در مواجهه با سرشت و سرنوشتی محتوم نمی تواند بر 
تقدیر تلخ و طبیعت تفیده فائق آید. میرجان نه اسطوره 
است و نه قهرمان، نه اهل رشادت و شجاعت است و نه در 
پی شهسواری و ستایش. میرجان ضد اسطوره است، ضد 
قهرمان، با همان سرگردانی های اودیسه وار، در موقعیتی به 

تمامی هیچاهیچ.
مخاطبان و منتقدان، تاریک ماه را از رمان های قابل تامل 
سال های اخیر و همچنین داوران جایزه ی هفت اقلیم آن را 

شایسته ی عنوان رمان برگزیده سال ۹۳ دانسته اند.
برشی از رمان را مهمان ما باشید:

سر اجاق نشسته بودی، گفتم:»این چه کاری بود که تو 
کردی گراناز؟« سرت را انداختی پایین:»زنان بسیاری 
بیوه می شدند، بچه های زیادی یتیم.« گفتم:»می روم.« 
گفتی:»بمان« گفتم:»که جگرسوزم کنی؟« گفتم:»که 
نابودم کنی؟ خوارم کنی؟« گفتی:»تو دیگر کمر نمی بندی، 
نابود شدی، دست خودم نبود.« گفتم:»چه کردی؟ با من 
دربه در غریب تو چه کردی؟« گفتی:»مرد متواری گریه 

نمی کند.«

فیلم شبکه اجتماعی
دانشجوها بر این باورند که اختراع یک شغل بهتر از پیدا کردن شغله!

دیالوگ
سوهان زرند / تاریخ دقیقی از بنیان گــذار اصلی پخت سوهان زرند در دست نیست. آن 
طوری که معمرین به خاطر دارند ، پخت سوهان و شیرینی جات محلی در ایام قدیم هم رواج 

داشته و معموال در آن زمان اکثرا در ایام نوروز اقدام به پخت می نموده اند.

سوغات  
زو )بَد بَده(/ بازی زو یک بازی است که از زمان های قدیم وجود داشته.بازی به این 
صورت است که افراد به۲گروه تقسیم می شوند.به ترتیب در هر ۲گروه انتخاب 

شده و با گفتن کلمه زوووووووو می روند و یکی از افراد گروه مقابل را می گیرد.

بازی های محلی

اینجا هنوز هم حــرف هایی بین من و 
دنیا هست

که بیِن من و دنیا می ماند
یداهلل  رویایی

عکس: پگاه قدیری
با آغاز طرح »فاصله گذاری اجتماعی هوشمند« از امروز 

در کشور نگرانی از گسترش مجدد بیماری وجود دارد 

کرونا دولت را غافلگیر می کند؟

رضا عبادی زاده-شاید کروناویروس بزرگ ترین بحرانی باشد که جهان در نیم قرن اخیر تجربه 
کرده است. بیماری که نه واکسنی دارد و نه راه درمان آن شناخته شده. با این حال دولت ها 
با سیاست های مختلف سعی در مدیریت این بحران داشتند. در بسیاری از کشورها با زور و 
نظامی گری قرنطینه اجرا شده و در برخی کشورها هم بدون قرنطینه و با انجام آزمایش های زیاد 

و ایزوله کردن افراد مشکوک، سعی در کنترل بیماری شده است.
در ایران هم از ابتدای تایید ورود کرونا به کشورمان، تصمیمات مختلفی برای مقابله با شیوع آن 
گرفته شد. تصمیماتی که به اعتقاد مرکز پژوهش های مجلس بیشتر آزمون و خطا بوده است. 
اما آیا دولت پس از شیوع گسترده بیماری، در بحث مدیریت بحران توانسته آنطور که باید عمل 
کند؟ با نگاهی به ارزیابی کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس می توان به این سوال پاسخ داد.

غافلگیری دولت
از دی ۹۸ کروناویروس در چین به یک بحران تبدیل شده بود و در بهمن به اوج خود رسید. با 
این حال ارتباط هوایی ایران و چین برقرار بود و انتظار می رفت که پای کرونا به ایران باز شود. در 
این رابطه مرکز پژوهش های مجلس نوشته که »دولت پس از اعام اولین موارد ابتا به ویروس 
در استان قم و گیان، پس از طی یک دوره غافلگیری در سیستم و فشار به نظام سامت، برای 

مدیریت بحران ورود کرد.«
البته کارشناسان مرکز پژوهش ها به این نقطه قوت نظام سامت هم پرداختند که اگرچه دولت 
سیاست خود را بر ارائه خدمات به مراجعه کنندگان به مراکز درمانی متمرکز کرد اما توانست به 

طور همزمان قدرت تشخیص بیماری را هم باال ببرد.
هنوز روند بیماری نزولی نشده

در این گزارش آمده که بر اساس آمارهای رسمی، اگرچه مقامات کشوری هشت هفته پس از ورود 
ویروس به کشور از مسطح شدن منحنی همه گیری می گویند اما خبرگان حوزه اپیدمیولوژی 

معتقدند هنوز روند بیماری در کشور نزولی نشده است.
در انتظار گسترش مجدد بیماری

دولت اعام کرده از ۲۳ فروردین به بعد طرح فاصله گذاری اجتماعی به فاصله گذاری هوشمند 
تغییر خواهد کرد.

گسترش بیماری در راه است
کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس معتقدند این کار می تواند باعث گسترش مجدد بیماری 
شود. آن ها با اشاره به اعام سازمان بهداشت جهانی که »اگر کشورها برای خروج از تعطیلی ها 
بدون کنترل و پایش دقیق بیماری )تقویت نظام بیماریابی، افزایش سواد سامت عمومی جامعه 
و …( عمل کنند، وارد یک چرخه معیوب تعطیلی، کنترل ضعیف و مجدداً تعطیلی می شوند« 

از دولت خواسته اند به این توصیه به صورت جدی توجه کند.
ساده انگاری بحران

ساده انگاری و نداشتن باور به اینکه کروناویروس می تواند بحرانی بزرگ ایجاد کند، ایراد دیگری 
است که مرکز پژوهش های مجلس به رفتار دولت گرفته است. آنجا که نوشته شده: در ابتدا و با 
شیوع کرونا در چین، مسووالن نظام و مقامات بهداشتی و درمانی تصور می کردند که ورود کرونا 
به ایران به بحران بزرگی منجر نخواهد شد. ساده انگاری و باور نداشتن به ایجاد بحران یا امکان 
وقوع بحران و توجه نکردن به هشدارهای داده شده موجب شد پیش بینی های الزم انجام نشود و 
شوک نسبتا قابل توجهی به کشور وارد شود.البته یکی از دالیلی که مقامات ایرانی تصور می کردند 
کرونا توانایی ایجاد چنین بحرانی را ندارد، اطاعاتی بود که از کشور چین مخابره می شد. به طوری 
که کیانوش جهان پور، سخنگوی وزارت بهداشت چند روز پیش گفت که »همه کشورهای درگیر 
این بیماری به استناد مدارک چین تصور کردند بیماری شبیه و آسان تر از بیماری آنفلوآنزا است. 

چنین نیست و نمی شود گفت دوره این بیماری دو ماه است.«
مدیریت سردرگم

انتقاد اصلی کارشناسان مرکز پژوهش ها به دولت و البته شخص رییس جمهور اما به مدیریت 
زیگزاگی و ناهماهنگ که از نظر افکار عمومی به باتکلیفی و سهل انگاری و حتی بی کفایتی تعبیر 
می شود، وارد شده است.نویسندگان گزارش با اشاره به تصمیمات زیر نوشته اند که »انجام حرکات 
مقطعی، عقب نشینی های مکرر از سیاست های اعام شده و نیز ناهماهنگی از ویژگی های بارز 

شیوه مقابله با کرونا پس از احساس شوک بوده«:
-اعام عادی سازی زودهنگام شرایط توسط رییس جمهور در اسفندماه و لغو آن

- اعام خلوت سازی خیابان ها توسط سرلشکر باقری و اجرا نکردن آن
-ارائه بسته اینترنتی به مشترکان ثابت و تمدید نکردن آن

-رهاسازی سفرهای نوروزی در ابتدا و معلق شدن آن
-تعطیلی حداکثری کسب وکارها از هفته دوم فروردین و کاهش آن درحال حاضر

این تصمیمات موجب خروج مردم از منزل و بازگشایی صنوف غیرضرور با وجود الزم االجرا 
بودن طرح فاصله گذاری اجتماعی تا ۲۰ فروردین شد. در همین حال با توجه توصیه های سازمان 
بهداشت جهانی و همچنین مقایسه با دیگر کشورها که باالترین مقام اجرایی هر کشور به صورت 
روزانه با برگزاری نشست خبری سعی در به وجود آوردن جریان درست اطاعات و ارتباط با مردم 

دارند، می  بینیم که دولت برای مقابله با اپیدمی به صورت تمام قد ورود نکرده است.
مجموعه این ایرادات نشان می دهد که دولت در بحث مدیریت بحران کرونا دست کم از نظر 

کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس نمره قبولی نمی گیرد.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

آبشار دره گلم دخترکش
آبشار دره گلم دخترکش در فاصله ۴۷ 

کیلومتری شمال جیرفت واقع در استا ن 
کرمان و در بخش سردسیر دلفارد، در دره ای شرقی- غربی و مملو از چنار 

قرار گرفته است.

قالی بافی
در مورد تاریخ پیدایش فرش اطاعات دقیقی 

وجود ندارد ولی با توجه به آثار باستانی و 
کشفیات بشر، ثابت شده است که هنرهایی نظیر سبد بافی، نمد بافی، زیلو 
بافی، جا جیم بافی و گلیم بافی همه همه مقدمه ای بر پیدایش هنر قالی 

بافی بوده است.

جن زیبا فیلمی به کارگردانی و نویسندگی 
بایرام فضلی و به تهیه کنندگی مهرداد فرید 

محصول سال ۱۳۹۶ است.یداهلل )فرهاد اصانی( 
در یک تیمارستان کار می کند و به تازگی بخاطر 

فوت همسرش تنها شده. در همین حال دالرام )نورگل یشیلچای( که در 
تیمارستان بستری است برای دیدن فرزندش از یداهلل کمک می خواهد.

جاذبه

صنایع

فیلم

مصرف کنندگان سیگار بیشتر در معرض ابتا به کرونا قرار دارند.
isna.news از صفحه

ادعای صدا سیما: با پخش قسمت آخر سریال پایتخت، رضایت مردم  پایین 
tabnak آمد. از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

نَه َوی تیبا نه َوی َهشَبک نیایی

نََهم ُرم ُرم نََهم تَک تَک نَیایی

یه عیدی ِدل نََببدی سوَن کهنو

زه و َسهالور و کوتَک نَیایی

شاعر : اسماعیل جالئی

چه ساَزک باَزکی داری دوسه ییوار پُش سرهم

اَیای َور ُگود آوادی کش کومبار پُش سرهم

زمینت پالگاشا ِک، گناِه شهر َور ُمزِگت

مگه اِرثی طلب داری اَیای یدار پُش سر هم

دلیکین ِب بِره فتنه، اِتی کار تو ُجن نابو

نیا هر شو اجل گشته دم کاوار پُش سرهم

خودت مهتاِد دل کرده، خمارغمزه و نازی

جونیت رهته ور پایی، نکش سیگار پُش سرهم

نداری طالح و بختی   ، ُمُنم ُگ وی تو ُخو دیری

ُدُرس نابو دگه کارت   نیا روبار  پُش  سر هم

شاعر : جهان فیروزی )نوک عمو(

         در توییتر چه می گویند؟

شمار مبتایان کانون شیوع کرونا در کره جنوبی صفر 
شد.

ســازمان ملل از احتمال حمله بیولوژیکی در بحبوحه 
همهگیری کرونا هشدار داد.

نرخ عوارضی برخی آزادراه های دولتی اصاح شد.


